
 

 

Číslo žádosti ……..         Příloha č. 3 
 

 
 

Žádost o poskytnutí finan čního p říspěvku 
na činnost 

v rámci Grantového programu m ěsta Varnsdorf pro rok 2014 
 

 
Obecné údaje o žadateli 
Název/ jméno: 

…………….……………………………………………………………………………………………... 

Sídlo/ adresa: …..…………………………………………………………………………………….. 

U organizace typ, IČ, DIČ, registrační číslo, uvedení zřizovatele, apod.: 

….…………………………………………………….……………………………………….............. 

Zástupce žadatele (jméno, funkce, telefon, e-mail): 

……….……………………………………………………..…………………………………………… 

Bankovní spojení: ……………………………č. účtu: ….……………………………………… 

Adresa pro korespondenci: ..................................................................................................... 

Povinné p řílohy:  kopie dokladu o právní subjektivitě (zřizovací listina, zápis do obchodního 
rejstříku apod.), jmenovací dekret nebo potvrzení ve funkci, smlouva o zřízení bankovního 
účtu, uvedení zástupce žadatele. 
 
1. Příspěvek na činnost  
Oblast podpory:………………………………………………………………………………………... 

Oblast činnosti: ……………………………………………………………………………………….. 

Adresa, na které je činnost provozována: ………………………………………………………….. 

1.1 Obsahové zpracování projektu  (účel projektu, cílová skupina), předpokládaná 
schopnost realizace (dosavadní zkušenosti, spolupráce s partnery), přínos projektu (přínos 
pro cílovou skupinu, očekávané výsledky)  
 



 

 

 
1.2 Účelovost p říspěvku  (popis účelu, na který bude příspěvek  použit) 
 
 
 
 
 

 
1.3 Předpokládaný rozpo čet (rozpis předpokládaných nákladů na činnost a příjmů 
z činnosti) 
viz příloha 
 
Požadovaný p říspěvek na činnost v K č: ………………………………………………………… 
 
 
Neúplná žádost o poskytnutí finančního příspěvku nebo žádost bez doložení požadovaných 
příloh nebude projednávána. 
Poskytnuté finanční prostředky z rozpočtu musí být použity dle stanoveného účelu. 
Poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování, které předkládá příjemce příspěvku 
Městu Varnsdorf na předepsaném formuláři spolu s písemným zhodnocením činnosti. 
Příjemce vyhotoví na základě účetní uzávěrky k projektu, na nějž grant získal, vyúčtování 
grantu, a to do 31.01.2015.  

                                             
Čestně prohlašuji , že nejsem dlužníkem Města Varnsdorf a společnosti REGIA a.s.  
Tímto prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a na vyzvání budou 
předloženy další podklady týkající se činnosti, na kterou je příspěvek požadován. 
 
 
 
 
 
Datum podání žádosti:                             Razítko a podpis žadatele:



 

 

Příloha 
 
Rozpis p ředpokládaných náklad ů na činnost a p říjmů z činnosti pro rok 2014 

   
Příjmy  Specifik ace Kč % 

I. Příjmy vlastní:    

    

    

II. Příjmy ostatní:    

III. Příspěvek od města    

    

Celkem p říjmy:    

Náklady  Specifikace  Kč % 

I. Nákup materiálu:      

      

      

II. Energie:     

    

III. Cestovné:      

    

IV. Pronájem:      

      

V. Služby:      

      

 VI. Mzdové náklady: 
(např. honoráře 
rozhodčím, účinkujícím) 

    

      

      

      

Celkem náklady:     

 
 
 
 
 
 
Razítko a podpis žadatele: 
 
 
 
 
 


